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  191- والنور الھدى سلسلة

  

  -: الشريط محتويات

  ) 00:00:38. (  الساقي يبدأ وبمن السقي  داب الشيخ بيان -  1

  ) 00:18:17(  ؟.محدد وقت للعقيقة ھل -  2

 ذكر مع... )  Cمس يد ترد C امرأتي إن: (  قائ@ً  وسلم عليه هللا صلى إلٮالنبي يشتكي جاء الذي الرجل حديث صحة ما -  3

  ) 00:27:47(  ؟. منه المستنبطة الفوائد

  ) 00:37:19(  ؟.للمأموم الفاتحة قراءة فرصة يعطي لكي حةالفات قراءة بعد سكتة يجعل الذي اMمام يأثم ھل -  4

  ) 00:39:13. (  محذورة أبي لحديث وذكره.  المؤذنين على الشيخ ك@م -  5

  ) 00:52:17. (  اUذان على اUجرة أخذ حكم -  6

  ) 01:00:21. (  الشرعية الوظائف في اMجازة أخذ حكم -  7
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

نقول بيانا لألمر الذي مرت اإلشارة إليه، وهو أن الساقي يبدأ مبن عن ميينه أن يبدأ بكري  ... :الشيخ 

اليت كان رسول صلى اهللا عليه  القوم، مث مبن عن ميينه، بعد أن تفتح هذه اجللسة وهذه الكلمة، خبطبة احلاجة

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره : وسلم، يفتتح ا خطبه ودروسه عليه عليه الصالة والسالم، نقول 

ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهد اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، 

: له، وأشهد أن حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أما بعد وأشهد أن الإله إال اهللا وحده ال شريك 

فمعلوم لدى إخواننا احلاضرين مجيعا، إن شاء اهللا أن خري اهلدى هدى حممد صلى اهللا عليه و آله سلم و 

هذه اجلملة اجلملة من كلمة الرسول عليه السالم يف تلك اخلطبة اليت أشرنا إليها، لكين أردت اختصارها 

ما حنن بصدده من الكالم عن سنة ضيعها كثري من اخلاصة من أهل العلم فضال عن غريهم، هذه لنبدأ في



السنة أن الساقي إذا بدأ بإسقاء اجلالسني فإمنا عليه أن يبدأ مبن عن ميينه وهكذا على التسلسل، أما ما يقوله 

عن ميينه، فهذا منهم وهم، منشئه بعض الناس قدميا وحديثا من أن السنة أن يبدأ الساقي بكبري القوم مث مبن 

أم مل يتتبعوا احلديث الصحيح الذي بنوا عليه رأيهم من مجيع طرقه وألفاظه، بيان هذا أن احلديث جاء يف 

صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس رضي اهللا تعاىل عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم زار قوما فأيت 

كأس كبري، فشرب منه صلى اهللا عليه وسلم وبقي فيه سؤر قبضة، بلنب قد شيب مباء يف قعب والقعب هو  

وكان عن ميينه أعرايب ، ويف رواية عبد اهللا بن العباس رضي اهللا عنهما وعن يساره أبو بكر الصديق رضي اهللا 

عنه ويف رواية مشايخ وكبار قريش فلما انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الشرب من ذاك احلليب 

قال واهللا يل رسول  )أأسقي أبا بكر ( قد خلط مباء، إلتفت إىل من كان عن ميينه فقال له مستأذنا  الذي

اهللا ال أؤثر أحدا على فضلة شرابك، ويف بعض الروايات، عمر جالس وهو يراقب املوضوع والوضع فأعطاه 

( ليه الصالة والسالم ملن كان عن ميينه وتطمينا لقلب احلاضرين وخباصة منهم عمر بن اخلطاب، قال ع

، هذه الرواية كماذكرنا آنفا هي يف )األيمنون فاأليمنون فاأليمنون ( ويف رواية  )األيمن فاأليمن 

الصحيحني ، وقف عندها من ذهب إىل أن السنة أن يبدأ الساقي بكبري القوم ، ألن هذه احلادثة صرحية 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، مث بدأ الرسول صلى بأن الساقي بدأ بالرسول صلى اهللا عليه وسلم مث بدأ ب

اهللا عليه وسلم مبن عن ميينه لكن فام شيء يتعلق بالرواية ، وآخر يتعلق بالدراية أي الفهم والفقه ، أما ما 

يتعلق بالرواية فهو أن يف رواية يف صحيح البخاري يف كل من احلديثني ذكرت آنفا أن احلديث من حديث 

وقد جاء أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي يف كل من احلديثني زيادة مهمة جدا  أنس بن مالك ،

، توضح وتأكد خطأ االستدالل بالرواية األوىل ، على السنة أن يبدأ الساقي بكبري القوم ، تلك الزيادة تقول 

الزيادة ، ، إذا هذه  )استسقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتي بلبن قد شيب بماء في قعب ( ، 

تعطينا جواب السؤال ، ملاذا بدأ الساقي برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلواب عند الذين يقولون بأن 

السنة يبدأ بكبري القوم ألن الرسول سيدهم هذا هو جوام، لكن الزيادة هذه ترد عليهم، وجتعلنا نضطر أن 

م ألنه كان استسقى ، أي طلب السقيا ، هذه هي نغري اجلواب وتقول إمنا بدأ الساقي بالرسول عليه السال

الزيادة  وهي يف صحيح البخاري، جتعلنا نفهم من احلادثة أن الساقي الذي بدأ بالرسول عليه السالم إمنا بدأ 

به ألنه كان قد طلب السقيا ، فهي العمدة من حيث الرواية على أن السنة ال تعين البدء بكبري القوم، وإمنا 

ن قال عليه السالم ، وطبق قبل ذلك القول بالفعل وبيان ذلك مسعتم أن الرسول عليه السالم، تعين البدء مب

بعد أن شرب حاجته وبقي يف القعب قبضة، استأذن من كان عن ميينه، فلم يأذن، وقال ال أؤثر أحدا على 

فاألمين هنا أريد أن  ، إذا السنة أن يبدأ الساقي األمين )األيمن فاأليمن ( فضلة شرابك ، فأعطاه وقال 



ألفت النظر، إىل شيء يغفل عنه كثري من الناس أال وهو، حينما شرب من كان عن ميينه عليه السالم، من  

كان الساقي ؟ أهو الذي سقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم هو الرسول نفسه ؟ الرسول عليه السالم 

قوم واآلن أصبح الرسول ساقيا، ما كان له ليستأذن من  نفسه إذا لو كان القول بأن الساقي يبدأ، بكبري ال

كان عن ميينه، وهو إما بصغري القوم  وهو ابن عباس أو من األعراب ، وإمنا كان يبدأ بكبري القوم بعد رسول 

اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أال وهو أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه فلما مل يبدأ به ومل، وبدأ باألعرايب أو 

األمينون فاألمينون ( أو الرواية الثانية   )األيمن فاأليمن ( :بن عباس الذي عن ميينه، دعم ذلك بقوله با

، قلت آنفا أن هناك شيئني أحدمها رواية واآلخر دراية، الدراية اليت عنيتها هو هذا االستنباط )) فاألمينون 

لقعب يف يده، وصار هو الساقي فبدأ مبن عن والنظر فيما فعل الرسول عليه الصالة والسالم بعد أن أصبح ا

ميينه وهو األعرايب أو ابن عباس فمعىن ذلك أن الفهم الذي يتكل عليه بعض الناس أنه يبدأ بكبري القوم مث 

مبن عن ميينه ، هذا رأي ال دليل عليه ، بل الدليل يعارضه كما مسعتم بوضوح تام، يضاف إىل ذلك أن ننظر 

( وقوله ) أنا وأميت برْاء من التكلف ( المية ، اليت منها قوله عليه الصالة والسالم إىل بعض القواعد اإلس

يف كثري ) يريد اهللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر ( و القرآن سابق لقوله عليه السالم ) يسروا وال تعسروا 

نوا متقاربني إما يف السن أو من األحيان ال ميكن أن يتميز كبري القوم على األذكياء من الناس، خاصة إذا كا

يف اجلاه والعلم واملنزلة بني الناس والساقي عادة يف األزمنة القدمية، يكون من عامة الناس ممن ال ثقافة عندهم 

، وال وعي يف متييز مقامات الناس ومعرفة درجام ومنازهلم فإذا قيل للساقي ابدأ بكبري القوم يعين قيل له 

، فقد يكون هذا الرجل الذي هو عن مييين مثال، هو سيد القوم وهو عاملهم، لكن وثقافة ، فدخل الس 

هذا الساقي يضبطر ويغرت بكبري السن ، وباللحية، ترى هل هذا هو املقصود بالنسبة ألولئك الذين يقولون 

ييز كبري القوم أن السنة أن يبدأ بكبري القوم سنا، أم كبري القوم علما وصالحا ومنزلة، فهنا يظهر لكم أن مت

أحدهم على اآلخر أو اآلخرين أمر صعب ألنه يتطلب أن يكون على معرفة تامة برتاجم هؤالء الضيوف، 

ويف كل يوم فيه ضيوف ولذلك أنا أقول األمر  يتطلب بالنسبة لساقي القوم أن يكون مثل ابن خلدون 

أنا وأميت براء ( ق، فإذا كان من القواعد زمانه، يكون عارفا برتاجم الرجال ومنزلتهم وهذا تكليف مبا اليطا

، إذا يقال هلذا الساقي املسكني، الذي وظيفته أن يسقي اجلماعة وجزاه اهللا خريا ابدأ يا أخي )من التكلف 

عن ميينك وال نتصور الساقي مهما كان غري مثقف وغري واعي، إال ومييز ميينه عن مشاله أما واهللا ابدأ بكبري 

هذا تكليف ما  ...بري القوم ؟ لعله هناك لعله يلي يف الزاوية ، ويف الزاوية خبايا كما يقال القوم ، من هذا ك

ال يطاق، ويضاف أخريا شيء أن من املبادئ والقواعد أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم كان حيب 

عليه الصالة  كان رسول اهللا( التيامن يف كل شيء ، قاعدة عامة تقول السيدة عائشة رضي اهللا عنها 

، هذا كما يقول علماء ) والسالم حيب التيامن يف كل شيء،يف ترجله، ويف تطهره، ويف تنعله، ويف شأنه كله 



اللغة تعميم بعد ختصيص، خصص تسريح الشعر والتطهر والتنعل مث عمم الراوي أو عممت السيدة عائشة 

ول اإلسقاء؟ هو كما قلنا رجل من عامة ويف شأنه كله فمن شؤون الناس إسقاء الضيوف، فمن يت: فقالت

الناس إذا ليتخذ املبدأ اإلسالمي، أن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم كان حيب التيمن يف كل شيء فيبدأ 

شيء آخر كنت أذكره ذه املناسبة، مل يكن معتادا يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم  0بيمينه

ن العادة عندهم، أن يسقوا الضيوف مجيعا من احلليب، ألنه مجاعة حينما سقي من القعب ، مل يكن م

فقراء ومساكني ، ومل يكن عندهم من السقيا الشاي وحنو ذلك، وإمنا كانوا يسقون الشخص الذي هو 

حباجة إىل السقيا إذا ال يصح إن نقيس تلك احلادثة ولو رفعنا عنها جدال، تلك القيود اليت ذكرناها ، ما 

ن نقيس عليها ما حنن اآلن معتادينه، من أن رّب البيت يسقي الناس الشاي أو البارد أو حنو جيوز لنا أ

كل فرد بدون إستثاء، ألن هذه عادة مل تكن من قبل، وال شك أن هذه العدة ال تدخل يف حمدثات   0ذلك

، فهذا من إكرام ) من كان يؤمن باله واليوم اآلخر، فليكرم ضيفه( األمور، بل تدخل يف قوله عليه السالم 

الضيف، فهذا التوسع يف اإلسقاء هو من إكرام الضيف، الذي تيسر للمسلمني فيما بعد الفتوحات 

اإلسالمية، فإذا نتمسك باملبدأ العام كان  حيب التيمن يف كل شيء، وخباصة أن املبدأ اخلاص يف هذه 

  .هللا رب العاملني  احلادثة، تالقى واندعم مببدأ العام، وذا القدر كفاية واحلمد

  تذبح عنه يوم سابعه ماذا تفعل ؟   :الشيخ 

  .إنه اليوم السابع  :السائل 

  يعين تفهم لفظ احلديث يعين ما فيه شرع ؟   :الشيخ 

  .يعين يوم السابع  :السائل 

  يعين شو يوم السابع؟ يعين جيوز يوم الثامن ؟   :الشيخ 

  يعين فيه ي ؟   :السائل 

سألك سائل ومسؤول ال جيتمعان، يعين تفهم من احلديث أنه جيوز اليوم الثامن ؟ تفهم من أنا ب :الشيخ 

  .لصاحله  ...احلديث جيوز اليوم اخلامس 

  .  اليوم السابع أو الرابع عشر أو احلادي والعشرون  :السائل 

  .ما أجبتين ، وعلى هذه الطريقة لن نستفيد شيئا وال أنا بستفيد معك شيئا  :الشيخ 

  . ...أنا بدي أقول جيوز لكن بدي أستنا شوي  :السائل 

يعين هذا حكم ملزم وإال يكون التحديد حينذاك لغوا يتنزه عنه كالم الرسول صلى اهللا عليه وآله  :الشيخ 

وسلم وهكذا كل العبادات ، األضحية مثال أيام مىن أيام أكل وشرب وذبح ، هذا شو معناه أنه جيوز تذبح 

  فيما بعد ؟  



  . قبل الصالة  ...ال هنا يف أيام مىن وال يف األضحية يف نص حيرم  :السائل 

  .ال أنا اآلن أحبث يف هذا النص ، شو بتفهم منه وأنت الرجل العريب سليقة  :الشيخ 

  . أفهم منه الشارع  :السائل 

  يف غريه ؟  ال، ال بيقول أيام مىن ، أيام أكل وشرب وذبح شو معىن هذا أنه جيوز الذبح  :الشيخ 

  .  ال  :السائل 

آه بس ال تغلط ، إذا غلطت هنا بتكون غلطت هناك وإذا أصبت هنا أخطأت هناك ، فالزم  :الشيخ 

  .تكون مطرد يف الصواب ويف اخلطإ 

  .أنا أفرق بني أيام مىن والعقيقة  :السائل 

أنت بدندن كثريا بالرد عليها ، أنا فاهم أنك بتفرق ، بس بتفرق بذوقك على الطريقة الصوفية يلي  :الشيخ 

أو من حيث الفهم العريب؟ أيام مىن أيام ذبح ، كيف فهمت هذا أنه يفيد احلصر وتذبح يوم السابع ال تفيد 

  احلصر ؟  

  .ألنه أيام مىن ، يعين بوضوح النص أا يف أيام مىن أما يف الثاين يف العقيقة  :السائل 

همت ، أيام مىن أيام ذبح تذبح عنه يوم سابعه ، تعبريان يؤديان اهللا يهديك أنا بسألك كيف ف :الشيخ 

  معىن واحدا ملاذا فرقت بينهما؟ وبعدين هذا التوقيت من الشارع أم ليس توقيتا ؟  

  .توقيت  :السائل 

  طيب هل جيوز خمالفة التوقيت الشرعي بدون دليل شرعي؟   :الشيخ 

  .ال  :السائل 

ن نقول أن العقيقة ال جيوز ذحبها إال يف اليوم السابع انظر اآلن كيف ينبغي أن إذا ملاذا نرتدد يف أ :الشيخ 

نتسلسل يف البحث العلمي الفقهي ، ما دام هذا النص يفيد التوقيت كأيام مىن أيام ذبح ، أيام التشريق أيام 

تفهم أنه هذا  ذبح فجاج مكة هذا التعبري هل يفيدك لك اخلرية بأن تذبح خارج فجاج مكة وخارج مىن ، أم

النص ملزم ؟ كل هذه صارت طريقة واحدة متاما ، وإال حنن نلغي كالم الشارع احلكيم ، فقلت إال بنص 

، الشك أن هذا يلزمنا بأن نذبح العقيقة يف اليوم السابع ) تذبح عنه يوم سابعه ( شرعي قوله عليه السالم 

عية هذا ملن كان مستطيعا ، فإذا كان غري ، لكن هنا شيئان ، الشيء األول وهو راجع إىل قاعدة شر 

مستطيع واستطاع فيما بعد معليش ، كأي عبادة هي فريضة آكد من هذه الفريضة ، ما استطاعت أن 

تصلي ألمر ما، ومعروف ما هو األمر هو النوم أو النسيان ، فأنت تصلي حني تتذكر ، وحني اإلستيقاظ ، 

ال يكلف اهللا نفسا (( وإمنا بعضها فبتصلي على قدر استطاعتك  إذا ما استطعت أن تصلي باألركان كلها ،

، ولكن أنت تستطيع أن تذبح يف اليوم السابع ، مث ال تفعل فما عذرك يف ذلك؟ واهللا مثال أنا ))إال وسعها 



ال أفهم أن هذا النص ملزم ، فحينها نلحقك باألعاجم يلي مثلنا وميكن هذا إذا أوقف بك عنده ، فيكون 

  . محة من ربك هذا ر 

  .على نفس املوضوع  :السائل 

  .هات تا نشوف  :الشيخ 

فلو خالف امرؤ ) الغالم مرن بعقيقته ( هل يصح أن نفهم من قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم  :السائل 

سابع اليوم السابع وكان مستطيعا ، وذبح يف اليوم العشرين أو غري أي يوم آخر يقع عليه إمث املخالفة لليوم ال

.  

كالم ناقض ومنقوض الذي يسقط هو العقيقة والعقيقة شرطها أن تقع يف اليوم السابع وما دام أنك   :الشيخ 

افرتضت وقعت يف غري هذا اليوم ، وهو مستطيع أن يذبح يف هذا اليوم فكالمنا أيضا منقوض الذي يذبح 

عيد األضحية ال فرق بني ذلك ألنه يف غري اليوم السابع وهو مستطيع كالذي يذبح قبل العيد أو بعد ال

ومن الشائع عند كثري من الناس وهو  :السائل تعدى التحديد الشرعي فالذي ذبح فيما بعد ما فكر بعد 

  الرابع عشر واحلادي والعشرون ؟ 

هذا الذي كنت أريد أن ألفت النظر حينما قلت إال بنص جيب أن نقف عند التحديد الشرعي إال  :الشيخ 

ال أنه جاء يف بعض الروايات التوسعة فيمن مل يتيسر له الذبح يف اليوم السابع ، ففي الرابع عشر بنص ، فلو 

وإال آخر شيء يف اليوم احلادي والعشرين ، ولذلك احلديث مع أخينا هذا أبو أيوب كان على أساس أنه 

 الواحد والعشرين ، فإذا هو ذبح بعد الواحد والعشرين  فهو مل يذبح ال يف السابع وال يف الرابع عشر وال يف

ال أخذ بالعزمية يف اليوم السابع وال أخذ بالرخصة يوم الرابع عشر وال يف احلادي والعشرين فسؤالك أنت 

  .يعين على التعبري العسكري يف بعض البالد مكانك راوح يعين أنت وإياه سواء 

  .طيب من ذبح مثال يف السابع عشر أو يف الثامن عشر :السائل 

  . نفس الشيء ألنه مل يذبح يف الوقت الشرعي  :شيخ ال

  .شيخنا كنت قد ذكرت يف مثل هذا املوضوع ،أن حكمت العدد هلا شيء بالغ يف الشريعة : احلليب 

  بال شك هذا شيء معلوم  :الشيخ 

  . ...فيه حكمة بالغة وإال ما هي فائدته : احلليب 

ى ما خنشى أن نوجد من أنفسنا اليوم معطلني يف األحكام إلغاء وتعطيل احلكم الشرعي، وحنن خنش :الشيخ 

  .تفضل  ...الشرعية كما وجد قدميا معطال يف الصفات اإلهلية، 

يعني بدي شو أعرف مدى  ...ال بصحيح وال ضعيف  ...و حبثت عنه وما  ...يف حديث دائما  :السائل 

( إن زوجيت الترد يد مصافح، فقال له :فقال صحته، أنه جاء رجل إىل الرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم



( فكان الرجل حيتج أنه عنده منها أطفال ، ففي املرة الرابعة قال له ) طلقها ( ويف الثانية قال له ) طلقها 

  ) عظها 

  شو قال يف املرة الرابعة ؟  :الشيخ 

  قال له عظها  :السائل 

  .عظها من الوعظ  :الشيخ 

  . ...أي نعم،  :السائل 

احلديث صحيح لكن أنت رويته بزيادات ال أصل هلا، احلديث يف سنن النسائي وغريه، كاآليت أن  :لشيخ ا

رجال جاء إىل النيب عليه الصالة والسالم فقال زوجيت أو امرأيت الترد يد المس ليس هناك ذكر للمصافحة، 

ما قال له ال يف املرة الثانية ) طلقها  (فقال له عليه الصالة والسالم فورا ) الترد يد المس ( أوال وإمنا قال 

، هكذا )فأمسكها ( قال يا رسول اهللا إين أحبها قال ) طلقها ( وال يف الثالثة وال يف الرابعة عظها قال 

، و احلديث جيب أن يفهم فهما )فأمسكها ( احلديث يف األوىل قال  له طلقها، ملا قال له إين أحبها قال 

الصحيح، ممكن أن يستنبط منه بعض األحكام الشرعية، اليت يكون حباجة  صحيحا ومن بعد هذا الفهم

إليها كثري من الناس من الرجال الذين يستعجلون، وينفذون الطالق على زوجام، مث يندمون، فنستطيع أن 

نأخذ من هذا احلديث الصحيح حكما، يتناسب مع وضع كل واحد من هؤالء املطلقني النادمني، فالفهم 

  هلذا احلديث هو ال ترد يد المس، اليعين الزوج أن زوجته قحبة ، تعرفون معنا قحبة ؟  الصحيح

  . نعم  :السائل 

  إمنا يعين أا امرأة ساذجة يعين بسيطة، يعين شو بتقولوا عنكم هنا ؟  :الشيخ 

   0يعين  على الربكة :السائل 

وهؤالء الدراويش سواء  كان من الرجال أو  آه، يعين على الربكة أحسنت يعين على الربكة درويشه :الشيخ 

من النساء بينطلي عليهم الغش، لكن نيتهم من الداخل سليمة فهو يعين ويشهد يف زوجته هذه الشهادة يف 

، وهذا يقع يف كثري من األحيان يف القرى، بني الفالحني والفالحات ألم عايشني )ال ترد يد المس ( قوله 

تمع الغريب، لكن يف طبعا شيء من احلماية واآلداب اإلسالمية، لكن يف شيء مع األسف، جمتمع أشبه با

من االختالط، فتجد الشاب يتكلم مع الشابة، وعلى عرض الطريق يعين وعلى مرأى من األب واألم و 

ه هذ ...الصديق واألخ  وا وا إىل آخره فيتكلم معها ويف أثناء احلديث يعمل هلا هيك بيده يعين روحي بقى 

نبين عليها  ...ملسه شايف، وفد تكون اللمسة أعمق من هيك إىل آخره ، فالزوج حنن اآلن بدنا حنكي 

األحكام، املصافحة اليت ابتلي ا بعض املسلمني اليوم، هذه جاءم من االستعمار الغريب والفكري أما يف 

فحة ليس له عالقة ذا احلديث، العهد األول ما فيه إمرأة يصافحها رجل أجنيب عنها لذلك موضوع املصا



وإمنا مثل ما قلت لك، يعين شيء يقع عادة قدميا وحديثا حىت اليوم، هذا الغمز وهذا اللمس، الرجل حينما  

كان يرى من زوجته هذه البساطة، وهذه الدروشة تأخذه إيش؟ الغريه، فشكاها إىل النيب عليه الصالة 

لة هلذه الدرجة فما هي خلق حسن ولو أا النية ليست سيئة والسالم والشك أن هذه البساطة وهذه الغف

قال إين ) طلقها ( ما دام هي درويش وأنت غيور ) طلقها ( فقال له عليه السالم اقطع هذا الداء مباشرة 

أحبها، هنا بقى املشكلة، فالرسول عليه الصالة والسالم سيد احلاكمني من البشر ما أصر على على قوله 

، وإمنا عكس ذلك وقال أمسكها إذا ملاذا ؟ وهذا حديث من مجلة األحديث يلي الزم )ها طلق( األول 

ألنه ينبين عليه حكم، شايف ملاذا ؟ ألنه حنن اليوم نسأل أن مثال زوجي  ...يكون من مراد مراد، وال يعمل 

ز طيب شو الزم يعمل كذا وكذا، هل جيوز أن أعيش معه، يشرب مخر ما بيصلي كذا وكذا، نقول ال ما جيو 

ساوي، الزم تطليب املفارقة منه ، مادام أنك ملتزمة فما جيوز تعيشي حتت عصمت فاسق إن مل يكن كافرا، 

الزم تطليب املفارقة من القضاء الشرعي، بتقول عندي أوالد وين بدي أروح باألوالد هنا بقول مادام 

من احلديث السابق فإذا احلديث عرفت روايته التستطيعي أن تعيشي بدون أوالدإذا عيشي معه مما إستفدناه 

إذا سئل أحدنا عن عالقة بني زوجني  0) فأمسكها ( ، قال أين أحبها قال إذا )طلقها ( الصحيحة، قال 

تقتضي أن يطلق أحدمها اآلخر طبعا من باب التغليب، ألن الطالق بيد من أخذ بالساق وهو رجل، لكن 

ا يتحرجوا من القول أنه أنا بدي طلقه لزوجي، أنا أعرف ماذا تعين، بدها اليوم أصبح معروفا عند النساء  وم

  .ترفع دعوى عليه وتطلب إيش املفارقه، فهي ما يطلع بيدها تطلقه، ألن الطالق بيد من أخذ بالساق 

ارد قرأت يف مشكاة املصابيح أنه اإلمام مثال السكته بعد وال الضالني ما يف سكتة ألنه احلديث الو  :السائل 

فيها ضعيف فبعض األئمة يسكت ويقول لك أنه يسكت فرتة وبقول لك أنه يسكت فرتة بسيطة حىت أتيح 

  للمأمومني أن يقرؤوا الفاحتة ، فهل يأمث لعدم وجود دليل على السكتة ؟ 

لعلم هذا بارك اهللا فيك اجلواب عليه يأمث أو ال يأمث يعود إىل قناعته الشخصية إذا سلك طريق أهل ا :الشيخ 

يف معرفة احلق مما اختلف فيه الناس ، أوسلك طريق غري أهل العلم بسؤال أهل العلم فأفتوه فتبىن فتواهم فال 

إمث عليه ، أما أن يركب رأسه وأن يتبع هواه فهو آمث  واضح كالمي ؟ يعين هو إما أن يكون جمتهدا فوصل به 

تدون من قراءة الفاحتة، فهو ليس بآمث، بل هو مأجور اجتهاده إىل هذه السكتة الطويلة اليت يتمكن فيها املق

على كل حال، وإما أن يكون ليس من أهل العلم واالجتهاد وإمنا هو سأل بعض من يظن فيهم العلم، 

فأفتوه بأن هذه السكتة واردة فهو بناءا على ذلك يسكت، فأيضا ال إمث عليه، اإلمث إمنا يرتتب على املكلف، 

  أفىت نفسه أوغريه بغري علم، مسموع اجلواب ؟ فيما إذا تبع هواه و 

  .بارك اهللا فيك أي نعم  :السائل 

  .احلمد هللا  :الشيخ 



  .فضيلة الشيخ بالنسبة لألذان الذي كان قبل قليل  :السائل 

أي نعم، هذا األذان يف الواقع يعين، أعجبين وما أعجبين، ما أعجبين بطبيعة احلال ما فيه من  :الشيخ 

لتطريب، وأعجبين من حيث حسن صوتك، ألنه ذكرين حبديث أيب حمذورة وهو أحد مؤذين التلحني وا

الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم حيث مسعه الرسول عليه الصالة والسالم ، يؤذن تقليدا وليس إميانا، فناداه 

ن من الفوائد اليت وملا دخل اإلميان يف قلبه، جعله مؤذنا له عليه الصالة والسالم، وعلمه كيف يؤذن، وكا

جنيناها ذه املناسبة، أقول كان من الفوائد اليت جنيناها من حديث أيب حمذورة هذا، أن النيب عليه الصالة 

فإذا أذنت للصبح يف األذان األول فقل ( والسالم ملا علمه األذان وهو األذان املعروف اليوم تربيعا قال له 

، هذا الذي يسمى بلغة الشرع، بالتثويب يف صالة الفجر، ) لنوم الصالة خري من النوم، الصالة خري من ا

هذا التثويب استفدناه من حديث أيب حمذوره هذا واستفدنا منه موضعه، وهو أنه يف األذان األول وليس يف 

اآلذان الثاين كما هو املعهود اليوم، فجعل التثويب يف األذان الثاين هو خالف السنة فذكرين أذان املؤذن 

يوم بأذان أيب حمذورة، وتعليم الرسول عليه الصالة والسالم إياه، نظرا ألن صوته كان نديا، فنداوة صوت ال

مؤذنكم ذكرتين ذا احلديث هذا الذي أعجبين منه، لكن ما أعجبين منه، أنه كان مقلدا ألحد أو بعض 

ملطمطمة والتنغيم، يف غري املكان املعهود، املؤذنني يف املدينة املنورة، وهو ليس آذانا شرعيا ملا فيه من املد وا

يف لغة العرب لغة الشرع، فهذا الصعود والنزول واهلبوط بالصوت، هذا تقليد لنغمات املغنني يف أغانيهم، وال 

جرم أنه كان من املتوارث عند السلف الصاحل، إنكار حمدثات األمور بعامة، وإنكار التلحني يف األذان 

ن ابن عمر رضي اهللا عنه ، أن رجال جاء إليه فقال له، إين أحبك يف اهللا، أما أنا بصورة خاصة، وقد صح ع

فأبغضك يف اهللا، قال كيف، قال ألنك تلحن يف أذانك وتأخذ عليه أجرا، ولذلك فاملؤذن، كل مؤذن يبتغي 

ناس أعناقا يوم املؤذنون أطول ال: ( بأذانه وجه اهللا، ويطمع أن يكون، عند قول نبينا عليه الصالة والسالم

، فلن يصل املؤذن إىل هذه املنزلة وإىل هذه الرتبة أن يكون من أطول الناس عنقا يوم القيامة، ) القيامة 

يشرتط فيه أن يكون قد حتقق خبصلتني اثنني، اخلصلة األوىل أن يكون أذانه هللا ولذلك جاء من وصية النيب 

ي الذي أرسله النيب عليه الصالة والسالم إىل قبيلته بين عليه الصالة والسالم لعثمان بن أيب العاص الثقف

) أنت أمامهم واقتد بأضعفهم واختذ مؤذنا ال يأخذ على أذانه أجرا ( ثقيف قال له عليه الصالة والسالم 

فأول خصلة جيب أن يتحقق ا املؤذن الذي يبتغي األجر عند اهللا عز وجل ، ومن ذلك ماذا ذكرناه آنفا 

ذلك أن يكون أذانه هللا ، والشرط الثاين أن يكون آذانه على السنة، السنة ليس يف األذان فأول شرط يف 

تطريب، وليس يف األذان تلحني، وإمنا يكون على سجيته، وعلى طبيعته، نعم يستثىن من هذا الذي قلته أن 

أن املؤذن  يتعمد على رفع الصوت ما استطاع إىل ذلك سبيال، ألنه قد  جاء يف األحاديث الصحيحة،

يشهد له كل من مسع صوته من إنس أو جن، ولذلك خيتار املؤذن الذي يكون صوته أعلى من غريه، وهذا 



أخذ من قصة أصل شرعية األذان، ومعلوم لدى احلاضرين إن شاء اهللا، أن األذان مل يشرع هكذا مباشرة، 

ما يفعل بعض الناس اليوم، وهذا فقد كانوا بعد أن شرعت هلم  الصالة يتنادون، ينادي بعضهم بعضا، ك

غري مشروع ياهللا الصالة الصالة صلوا، كان هكذا ينادي بعضهم بعضا، قد اجتمعوا وتآمروا ليختاروا سبيال، 

يتفقون عليه ليعلنوا  عن حضور وقت الصالة فاختلفوا يف ذلك، منهم من يقرتح أن يعلنوا عن وقت الصالة 

، آخر اقرتح أن )هذا شعار عباد النار ( ل عليه الصالة والسالم أنه بإيقاد نار عظيمة، فكان جواب الرسو 

، وثالث وأخريا اقرتح أن يكون اإلعالن بالضرب بالناقوس، ) هذا شعار اليهود ( يضرب على البوق فقال 

وانفضوا على ال شيء، وتلك الليلة رأى بعضهم أنه ) هذا شعار النصارى ( فقال عليه الصالة والسالم 

هو ميشي يف طريق من طرق املدينة، إذ لقي رجال بيده ناقوس، قال أتبيعين هذا، قال ملا، قال لكي بينما 

نضرب عليه للصالة، قال أفال أدلك على ما هو خري من ذلك، وكان هناك جذم جذر، أي جدار منهدم 

ويا أو رخيا ال ينهدم بقي منه بقية مرتفعة عن األرض، وهذا أمر مشاهد دائما وأبدا، ألن اجلدار مهما كان ق

من أصله حبيث بصبح مع األرض سويا، وإمنا يبقى منه بقية مستعلية عن األرض فقام هذا الشخص الذي 

رآه الصحايب يف املنام قام عليه واستقبل القبلة، وأذن األذان املعهود اليوم، مث نزل عن هذااجلذم وأقام 

) إا رؤية حق : ( يب عليه الصالة والسالم فقال الصالة، فلما أصبح الرجل قص عليه  القصة على الن

ومن ذلك اليوم صار ) فألقه على بالل فإنه أندى صوتا منك ( والشاهد متام قوله عليه الصالة والسالم 

املؤذن هو بالل الذي مل يرى تلك الرؤية، ألن صوته كان نديا، كان شجيا ولذلك هذا أمر مستحب، يف 

يتتبع يف أذانه القواعد املوسيقية اليت يقيم عليها املغنون أغانيهم، هلذا ننصح مؤذننا املؤذن، ولكن الينبغي أن 

الليلة، أن يكون كما نظن أوال خملصا يف أذانه هللا تبارك وتعاىل ال يبتغي بذلك جزاء والشكورا، وثانيا نرجوا 

اليوم مع األسف فيه  كثري من أال يتتبع تقاليد بعض املؤذنني ولو يف املسجد النبوي، ألن املسجد النبوي 

األمور احملدثة اليت كان ينهى عليه الصالة والسالموهو يف قيد احلياته، وخري اهلدى هدي حممد صلى اهللا عليه 

  . وآله وسلم 

  اهللا جيزيك خري :السائل 

  .وإياكم إنشاء اهللا  :الشيخ 

  . يف بعض طالب العلم يقلد العلماء يف كالمهم  :السائل 

  . كذلك هذا ال جيوز هذا كله تكلف  :الشيخ 

  ..وهو حيب العلماء ويقلد أصوام  :السائل 

كل ذلك تكلف غري مرضي ألن السلف مل يرد عنهم، أم كانوا يقلدون الرسول صلى اهللا عليه   :الشيخ 

  .وآله وسلم، يف طريقة الكالم 



  . هللا كلنا نأخذ أجر راتب أوقاف  يا شيخ ما تفضلت به بالنسبة لألجر على األذان بس احلمد :السائل 

  .عاجل عاجل أم آجل إن شاء اهللا  :الشيخ 

يقول ال فلوس دنانري نأخذها يوم سبع وعشرين يف كل شهر، وإذا ما آخذناها النؤذن والنداوم،  :السائل 

  . ...يعين هيك أغلب الناس ومحانا اهللا وإياك 

  . اللهم آمني  :الشيخ 

  .نا يعين تبني لنا كيف تتخذ هذه الرواتب واحلالة هذه يعين لو يا شيخ :السائل 

  .علما أن املؤذن خيدم املسجد أيضا : سائل آخر 

  خيدم املسجد بس يوم الثالثاء ال خيدم املسجد ألنه عطلة ، :السائل 

  .ما يصلي ائيا : سائل آخر 

   .آه ، فيه بعضهم لكن حنن نريد يعين ما يراه شيخنا حفظه اهللا  :السائل 

أبشر يا أبا أيوب، أبشر بكل خري، أوال هناك خطأ لفظي، يشرتك فيه كل مؤذن أو موظف يف  :الشيخ 

وزارة األوقاف ولو كان خملصا يف وظيفته فهو يشرتك يف خطإ مع غريه، ممن هو قد اليشاركهم يف عدم 

أعطي بيدك اليمىن " جاء اإلخالص، لكن يشاركهم يف التعبري، واإلسالم من كماله وسعة دائرة فوائده، أنه 

جاء ليصلح أيضا ظواهر الناس وألفاظهم، وليس فقط بواطنهم وقلوم، جاءهم بكل  "ياغالم، بيدك اليمىن

) ( التتكلمن بكالم تعتذر به عند الناس ) (إياك وما يعتذر منه ( خري، من ذلك قوله عليه الصالة والسالم 

ست أو خبثت معنامها واحد، لكن لفظة اخلبيث خبيثة، ، لق)ال يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست 

فصرف الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم املسلمني عن أن يتلفظوا ذا اللفظ، وأراد منهم أن يأتوا بلفظة 

هذا يؤخذ منه أن اإلنسان جيب ) اليقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست ( لطيفة تؤدي نفس املعىن، 

رة اليت تعرب عما يف نيته متاما، وال يتكلم بكالم يقول واهللا أنا قصدت كذا، وهذا يقع  أن خيتار اللفظة والعبا

كثريا وإذا كان األمر كذلك يف األمور العادية، فكيف يكون األمر يف األمور الدينية، وال جيوز للمسلم أن 

غي أن يقال، ولو أن نيته  يتلفظ بكلمة تتعلق باهللا أو برسول صلى اهللا عليه وآله وسلم مما الجيوز وال ينب

كانت حسنة، هذه توطئة، لنقول ال جيوز للمسلم أن يقول حنن نؤم الناس ونأذن ونأخذ أجرا، ألن هذا 

( يصدم احلديث السابق الذكر الذي أوصى به نبينا عليه الصالة والسالم عثمان بن أيب العاص حني قال له 

املسلم عن نفسه أنا آخذ عن أذاين وعلى إماميت أجرا ، فكيف يقول ) واختذ مؤذنا اليأخذ عن آذانه أجرا 

األصل أن يقال ما حكم ما يأخذه املوظف يف الدولة، وظيفة شرعية، كاإلمامة والتأذين واخلطابة وحنو ذلك، 

لنجيب على هذا فنقول إذا أخذه على كونه أجرا، فهو إمث وهو سحت ألنه ال جيوز للمسلم أن يأخذ على 

: أجرا عاجال من حطام الدنيا وإمنا جيب أن يبتغي بذلك وجه اهللا ، كما قال اهللا عز وجل  عبادة، يقوم ا



بشر هذه األمة بالرفعة : ( ، وقال عليه الصالة والسالم))وما أمروا إال ليعبدوا اهللا مخلصين له الدين ((

، فكل ) رة من نصيب والثناء واد والتمكني يف األرض ومن عمل منهم عمال للدنيا فليس له يف اآلخ

هؤالء املوظفني يف الوظائف الشرعية، جيب أن تكون نيتهم خالصة لوجه اهللا  عز وجل ، وبعد هذا ال 

  .يهمهم ما جاءهم راتبا من قبل الدولة، إذا هم مل يأخذوه أجرا 

  . رعاك اهللا  :السائل 

  .ها  :الشيخ 

  .أقول رعاك اهللا  :السائل 

اضرين مجيعا، فال ينبغي أن يأخذ ما يرتب له من راتب على أنه أجر وإمنا هو ورعاك معي ومع احل :الشيخ 

راتب فعال، وحنن نعلم من التاريخ اإلسالمي األول وخباصة يف عهد العمرين األنورين عمر ابن اخلطاب 

تب من وعمر ابن عبد العزيز أما جعال أو حاوال أن جيعال لكل مسلم كبري أو صغري راتبا من الدولة فالرا

الدولة ال ينبغي أن يكون مقابل وظيفة يقوم ا املكلف، وإمنا ينبغي أن يكون عفوا راتبا جمانا نستطيع أن 

نقول من قبل الدولة، وذلك ليعيش املسلمون يف غىن عن االهتمام بالدنيا وينصرفوا لعمل اآلخرة فإذا هنا 

فمن أخذ هذا الراتب على أنه أجر فهو ) ما نوى إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل إمرئ ( نستطيع أن نقول 

آمث وأما ما يأخذه فهو سحت، ومن أخذه من باب الراتب والتعويض عما يفوته، فال بأس من ذلك إن شاء 

  .اهللا، مادام أنه يف قلبه خملص يف عبادته هللا  عز وجل 

على بعض هؤالء املوظفني يف ولكن هنا ال بد من التنبيه على أمور تدق ولدقتها قد ختفى  ... :الشيخ 

بعض الوظائف الدينية، من ذلك مثال ، أنين أرى بعض هؤالء املوظفني، ال يواظبون على أداء وظيفتهم يف 

بعض األيام، فأسأل فأجاب بأنه جماز، فأقول هذا جماز يف وظائف الدولة غري إيش؟ غري الوظائف الدينية 

أحالمها مر غلب عليه أحد الشيئني أحالمها مر، غلب عليه شو جماز؟ فهذا جماز غلب عليه أحد شيئني، و 

أحد الشيئني أحالمها مر، املر أنه تأثر بعادة كل املوظفني يلي يف البنك ويلي يف الضرائب واجلمارك وإىل 

آخره هؤالء هلم إجازات فغلبة عليه هذه العادة عند اآلخرين فهو يقوهلا هكذا عفو اخلاطر، هذا مر ألنه 

أللفاظ اليت أشرنا آنفا إىل ان الشارع احلكيم هذبنا وأدبنا وأحسن تأديبنا، وانا أن نتلفظ بشيء ما يتعلق با

ينبغي أن نتلفظ به،هذا مر، واألمّر أن يكون واقعا هو يستسيغ هذه اإلجازة، ومعىن ذلك أنه يستسيغ عدم 

ذي يصلي بالناس إماما، له أجر من القيام بالطاعة، هذا هو تفسري هذه اإلجازة يف العبادات الدينية، ال

يصلي خلفه، إيش معىن قوله أنه أنا جماز أنه ما يصلي إمام، والذي يؤذن وقد عرفتم من فضائله وهناك 

  .نسيت إيش الفضل املذكور باحلديث لكن له فضل بالغ جدا ) من أذن هللا سبع سنني ( حديث يقول 

  .هلذا شريط كاسيت احلمد هللا يا شيخ ما يف األردن موحد  :السائل 



  . يف حديث يقول عشر سنة : سائل آخر 

ممكن نعم هو هذا الشاهد، ال جيوز للموظف وظيفة دينية أن ينغش يف اإلجازة، اليت يعطيها  :الشيخ 

األوقاف له ويتمتع ا وهو بغري حاجة إليها، أريد أن أقيد كالمي السابق حىت ال يفهم على إطالقه فقد 

ة، وال يتمكن بالقيام ببعض لوازم بيته أو أهل بيته، إال يف وقت اإلجازة ما فيه مانع يف يكون رجل رب عائل

ذلك ولو مل يعط إجازة رمسيا مايف مانع أن جييب عنه شخص يصلي بديال عنه،أو يؤذن أوخيطب أو إال 

يقولون، فهو ليس  آخره، ألن له عذرا شرعيا وذه احلالة ليس حباجة أن يأخذ إجازة نظامية أو روتينية كما

حباجة يشعر أنه ليس حباجة إليها مع ذلك هو يتمتع ذه اإلجازة اليت يتمتع ا كل املوظفني، فيجب أن 

يشعر هذا املوظف أنه ليس كبقية املوظفني هذا موظف إذا صح التعبري عند اهللا يف وظيفة من الوظائف 

لها ويقول أنه جماز هذه ذكرى والذكرى تنفع الدينية فكيف ينسى هذه الفضيلة وهذه املنقبة ، ويتجاه

  .املؤمنني 

شيخنا بوزارة األوقاف أنه يقوم بالعمل وال يأخذ املقابل إذا كان له مصدر آخر يستطيع أن يعيش  :السائل 

  منه ؟

فهمت عليك إذا أخذه بالشرط السابق فهو له، وإن استغىن عنه فهو خري له إال يف حالة واحدة ،  :الشيخ 

احلالة الواحدة مما استفدناها من حديث عمر رضي اهللا عنه يقول عمر كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وهذه 

وآله وسلم إذا جاءه مال أعطاين منه فأقول يا رسول اهللا أعطه  إىل من هو أوىل به مين فيقول الرسول عليه 

  ) .  ...يا عمر ما أتاك اهللا من مال ونفسك غري مشرفة إليه فخذه ( السالم  له 


